
 كتيب معلومات
 عن فرز المخلفات عند المصدر

تنطبق هذه المعلومات على األسر المعيشية الخاصة فقط
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 ما الفرز عند المصدر، وكيف ينبغي إجراؤه؟
إن المخلفات التي تم فرزها عند المصدر يمكن إعادة تدويرها. فعند إعادة تدوير المخلفات، يكون التلوث الصادر أقل مما لو تم تصنيع 

 المنتجات باستخدام مواد جديدة.

يجب على كل أسرة معيشية/تعاونية إسكانية/ملكية مشتركة إجراء عملية الفرز عند المصدر باستخدام حاويات المخلفات التي توفرها 
 .MOVAR 

 جميع الحاويات تحمل ملصقات على الغطاء، باإلضافة إلى األلوان المختلفة التي تسهل عملية الفرز: 

الكرتون والورق وعلب المشروبات الكرتونية  األزرق: 
العبوات البالستيكية  الرمادي الفاتح: 

الزجاج والعبوات المعدنية الخاصة بمنتجات الطعام والشراب  األخضر: 
للمخلفات العامة  األسود: 

بالنسبة للعبوات البالستيكية، يمكنك اختيار فرزها في الحاوية أو في كيس بالستيكي. 
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نظام مرن لجمع المخلفات
 إذا كانت أسرتك المعيشية ماهرة في إجراء الفرز عند المصدر، فسينخفض حجم المخلفات العامة. 

وهذا يسمح لنا بتوفير حاويات أصغر حجًما للمخلفات العامة أو بجمع تلك المخلفات على نحو أقل تكراًرا.  وهذا 
بدوره يحد من رسوم جمع المخلفات. تعرف على الخيار الذي تقدمه البلدية التي تعيش فيها.

أتحتاج إلى حاوية مخلفات أكبر؟ باستثناء حاوية المخلفات العامة، يجوز لك زيادة أحجام الحاويات األخرى دون تكبد 
 رسوًما أعلى.

في حال أراد عدد من الجيران مشاركة حاويات جمع المخلفات معك، فاتصل بـ MOVAR. فذلك يقلل من عدد حاويات 
المخلفات؛ وبالتالي، يخفض من رسوم جمعها في معظم الحاالت.

 المخلفات العامة أكثر تكلفة بكثير من أنواع المخلفات األخرى.
ودائًما ما يكون الفرز عند المصدر مفيًدا، لكل من البيئة وادخار النقود.



 هل تعلم أن...
 الكرتون والورق يتم تدويرهما ليصبحا منتجات جديدة، مثل المناديل الورقية الخاصة بالمراحيض والمطابخ، وورق طباعة. 

أما علب... ما علب المشروبات الكرتونية المشروبات الكرتونية فيتم تدويرها لتصبح منتجات جديدة، مثل كراسات رسم  
ومجلدات ومظروفات وورق طباعة.

الكرتون والورق وعلب 
 المشروبات الكرتونية
)الحاوية ذات الغطاء األزرق(

 ما الذي ينبغي فرزه؟

الكرتون والورق، مثل الجرائد، والمجالت، واإلعالنات، وعلب البيتزا والبيض، والكرتون المموج، 

وما إلى ذلك. باإلضافة إلى العلب الكرتونية للحليب والعصائر ومشروبات الزبادي وحلوى البودنج 

 والصلصة، وما إلى ذلك.

ال يجوز التخلص من أي شيء في تلك الحاوية عدا الكرتون والورق وعلب المشروبات الكرتونية. 

ويجب عدم وضع تلك المخلفات في أكياس بالستيكية مثالً.  
 

 محظورات: 

المجلدات، الكتب ذات الغالف المقوى، وورق التغليف الالمع والورق المتسخ بالطعام/الزيوت/الطالء/

 الورنيش، وما إلى ذلك.

سحب على مسابقة الكرتون: للمشاركة، يجب عليك شطف علب مشروبات كرتونية وتطبيقها ووضعها 

في "سجل".  ضع ست علب علب في علبة سابعة. 
 

واكتب اسمك ورقم الهاتف عليها. ثم ضع هذه العلبة في الحاوية المخصصة للكرتون والورق وعلب 

www.grontpunkt.no :المشروبات الكرتونية. تفضل بزيارة
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 هل تعلم أن...
العبوات البالستيكية تدخل في تصنيع منتجات بالستيكية جديدة، مثل األكياس البالستيكية وأكياس القمامة والمالبس الصوفية.

 العبوات البالستيكية 
 )أكياس شفافة أو 

الحاوية ذات الغطاء الرمادي(

 ما الذي ينبغي فرزه؟

جميع أنواع العبوات البالستيكية مثل الزجاجات والعبوات والعلب وورق األلومنيوم والدوارق وأصيص 

 الزهور، وما إلى ذلك.

مالحظة! يجب أن تكون العبوات فارغة ونظيفة وسبق شطفها بالماء البارد إذا لزم األمر.

 

 محظورات: 

أثاث الحدائق، وأدوات الطهي، والعلب والدالء البالستيكية، واألنابيب البالستيكية، والمالبس الواقية من 

المطر، واللعب، والزجاجات التي احتوت على مخلفات خطرة، مثل الزيوت/الطالء/الورنيش/الغراء/وقود 

القداحات، وما إلى ذلك.
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 هل تعلم أن...
الزجاج تتم إعادة تدويره ليصبح زجاًجا جديًدا، أو مادة عازلة، أو إحدى مواد التصريف، أو خرسان زجاجي. أما المعدن 

فيتم صهره إلى مادة خام جديدة.

 الزجاج والعبوات
 المعدنية الخاصة 

بمنتجات الطعام والشراب
)الحاوية ذات الغطاء األخضر(

 ما الذي ينبغي فرزه؟

العبوات الخاصة بمنتجات الطعام والشراب فقط، مثل علب المربي والزجاجات وعبوات البهارات 

الزجاجية والمعدنية والمعلبات، وما إلى ذلك. 
 

يجب عدم التخلص من أي شيء في تلك الحاوية عدا العبوات المعدنية الخاصة بمنتجات الطعام 

والشراب. ويجب عدم وضع تلك المخلفات في أكياس بالستيكية مثالً. 
 

مالحظة! يجب أن تكون العبوات فارغة ونظيفة وسبق شطفها بالماء البارد إذا لزم األمر.

 محظورات: 

األواني وأوعية الطهي واألغطية واألدوات وأجزاء السيارات والدراجات والزجاج المقاوم للنار

 
وأكواب الشرب الزجاجية والكريستال والبورسلين والخزف والمرايات وزجاج النوافذ ولمبات اإلنارة 

والمصابيح الفلورية وعبوات المخلفات الخطرة، مثل الزيوت/الطالء/الورنيش/الغراء، وما إلى ذلك.

20
16

ع 
ربي

20
16

ع 
ربي



 المخلفات العامة
)الحاوية ذات الغطاء األسود(

 هل تعلم أن...
تدوير الطاقة الناتجة من المخلفات العامة تتم إعادة تدويرها عن طريق الحرق.

 محطات إعادة التدوير التابعة لنا:
Solgård Avfallsplass 

 توجه إلى العنوان: 
 Industriveien 81, 1599 Moss 

 ساعات العمل: 
 االثنين والخميس والجمعة 

 من 07.30 إلى 15.00
 الثالثاء واألربعاء 

 من 07.30 إلى 19.00 
 السبت من 09.00 إلى 13.00 

Vestby Gjenvinningsstasjon 
 توجه إلى العنوان: 

Industriveien 7, 1540 Vestby 
 ساعات العمل: 

 األربعاء والخميس 
 من 15.00 إلى 19.00

 ما الذي ينبغي فرزه؟

المخلفات التي ليس لها نظام إعادة التدوير منفصل، مثل الحفاضات، والورق والعبوات البالستيكية 

المتسخة، والمنسوجات، واألغراض البالستيكية والمخلفات الغذائية والكميات الصغيرة من البورسلين 

 والخزف، وما إلى ذلك. 

 محظورات:

المخلفات الكبيرة مثل األثاث، والدراجات، والمواد، ومخلفات البناء والهدم، وما إلى ذلك.    •

 
المخلفات الكهربية واإللكترونية مثل لمبات اإلنارة والمصابيح وأجهزة الراديو واألحذية المضيئة، وما   •

 
 إلى ذلك.

المخلفات الخطرة، مثل البطاريات والزيوت والطالء، والورنيش، والغراء، وسوائل القداحات، وعلب   •

الهباء الجوي وما إلى ذلك.
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 يجب عليك أيًضا فرز ما يلي عند المصدر:
المخلفات الخطرة حيث تسبب خطًرا جسيًما على الصحة والبيئة. ولذا، من الضروري التخلص من هذه المخلفات بالطريقة الصحيحة. 

يمكن إرسال المخلفات الخطرة، مثل الزيوت والطالء واألصباغ والورنيش والغراء والبطاريات وعبوات الهباء الجوي وما إلى ذلك 
إلى Miljøbilen أو إلى محطات إعادة التدوير التابعة لنا. ويستطيع األفراد العاديون التخلص من هذه المواد في تلك المنشآت دون 

 تكلفة. 

يجوز إرسال المخلفات اإللكترونية والكهربية، مثل األسالك والمصابيح ولمبات اإلنارة والهواتف المحمولة وما إلى ذلك إلى محطات 
 التدوير التابعة لنا أو إلى Miljøbilen. ويستطيع األفراد العاديون التخلص من هذه المواد في تلك المنشآت دون تكلفة. 

 يجوز إرسال المخلفات الطبية إلى الصيدليات.

يجب عدم التخلص من مخلفات الحدائق في الطبيعة؛ فنباتات الحدائق قد تحدث خلالً في الحياة النباتية األصلية. يجب التخلص من 
 مخلفات الحدائق في صناديق التسميد أو إرسالها إلى محطات إعادة التدوير التابعة لنا. 

يجوز إرسال الفروع والنباتات واألوراق واألعشاب واألشجار ذات قطر يصل إلى 15 سم إلى محطات إعادة التدوير الخاصة بنا دون 
 أي تكلفة 

 . 

ويجوز إرسال المخلفات الكبيرة، مثل األثاث والدراجات ومخلفات البناء والهدم وما إلى ذلك، إلى محطات إعادة التدوير التابعة لنا. يتم 
فرض أسعار مستقلة على إرسال مثل هذه المخلفات.

 محطات إعادة التدوير التابعة لنا:
Solgård Avfallsplass 

 توجه إلى العنوان: 
 Industriveien 81, 1599 Moss 

 ساعات العمل: 
 االثنين والخميس والجمعة 

 من 07.30 إلى 15.00
 الثالثاء واألربعاء 

 من 07.30 إلى 19.00 
 السبت من 09.00 إلى 13.00 

Vestby Gjenvinningsstasjon 
 توجه إلى العنوان: 

Industriveien 7, 1540 Vestby 
 ساعات العمل: 

 األربعاء والخميس 
 من 15.00 إلى 19.00

    50 85 20 69│         www.movar.no         │         renovasjon@movar.no

 إذا كانت لديك أي أسئلة حول الفرز أو األسعار أو Miljøbilen أو أي شيء آخر
– فيرجى االتصال بنا
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:هاتف50 85 20 69 47+  


